
 

 

Philips
Prenosný DVD prehrávač

18 cm/7" LCD
Dva DVD prehrávače

PD7042
Dvojnásobné potešenie z filmov na cestách
s dvoma DVD prehrávačmi
Prehrávajte filmy a hudbu vo svojom aute! Philips PD7042 je vybavený dvomi 7" (18 cm) DVD 

prehrávačmi, ktoré pasažierom na cestách poskytnú možnosť sledovania ich vlastných filmov na DVD, 

počúvanie hudby aj prezeranie fotografií. Vďaka vstavanej batérii s kapacitou 2 hodiny si môžete filmy 

vychutnávať kdekoľvek.

Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách
• Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
• Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
• Prehliadanie obrázkov JPEG z disku s obrázkami

Obohaťte vaše zážitky z AV zábavy
• 7” (18 cm) farebný LCD displej so širokouhlým formátom obrazovky 16:9
• Sledujte rôzne filmy oddelene alebo sa podeľte o jeden film na oboch prehrávačoch
• Vstavané stereo reproduktory

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie
• Až 2 hodiny prehrávania so vstavanou nabíjateľnou batériou*
• Inteligentné upevnenie do auta pre jednoduché používanie
• Úplná obnova pri výpadku napájania
• 2 pribalené súpravy slúchadiel umožňujú diskrétnu zábavu
• Pripojenie jedným káblom pre rýchlo inštaláciu v automobile



 7” (18 cm) farebný TFT LCD displej 
(16:9)

Farebný LCD displej vdýchne obrazu život a 
nechá vyniknúť vaše cenné fotografie, 
obľúbené filmy a hudbu s rovnako realistickými 
detailmi a bohatými farbami ako kvalitné 
výtlačky. Širokouhlý pomer strán formátu 16:9 
predstavuje štandard pre univerzálne televízne 
vysielanie aj digitálne televízne vysielanie s 
vysokým rozlíšením. Štandardný pomer strán 
16:9 znamená zobrazenie bez pásov vo vrchnej 
a spodnej časti obrazu a bez straty kvality, 
ktorá vyplýva z úpravy alebo zmeny obrazu na 
obrazovke inej veľkosti.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

Prenosný DVD prehrávač Philips je 
kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, 
ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DVD+/-R, 
DVD+/-RW, (S)VCD a CD – všetky z nich je 

možné prehrávať v DVD prehrávači. DVD+/-R 
je skrátený termín pre DVD mechaniku, ktorá 
dokáže prijať oba bežne používané formáty 
záznamu na disky DVD. Podobne mechanika 
DVD+/-RW zvláda prácu s bežnými 
prepisovateľnými typmi diskov.

Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-
RW

MP3 je revolučná technológia kompresie, 
pomocou ktorej je možné veľké digitálne 
hudobné súbory zmenšiť až 10-násobne bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. Jeden disk 
CD dokáže uchovať až 10 hodín hudby.

Inteligentné upevnenie do auta

Ak si chcete vychutnávať zábavu na cestách, 
prečo si so sebou z domu nevziať prenosný 
DVD prehrávač na cestu? Jedinečný systém 
upevnenia do auta zaistí bezpečnosť a 

jednoduché používanie s rýchlo uvoľniteľným 
ramenom, ktoré umožňuje jednoducho 
odstrániť prehrávač, keď sa nepoužíva. 
Prenosný DVD prehrávač si môžete vziať so 
sebou a v aute nechať len upevnenie.

Pripojenie jedným káblom
Konštrukcia s pripojením prostredníctvom 
jedného kábla znamená, že na prepojenie 
oboch prenosných DVD prehrávačov Philips 
postačí len jeden kábel. Nie sú potrebné žiadne 
ďalšie káble, nevznikne neporiadok a inštalácia 
zaberie len niekoľko sekúnd.

Samostatné sledovanie filmov
Dvojitý prehrávač do automobilu umožňuje 
sledovať filmy na každom prenosnom DVD 
prehrávači samostatne. Prípadne ich môžete 
spolu prepojiť a jedným dotykom tlačidla na 
prepínanie signálu môžu pasažieri na predných 
aj zadných sedadlách sledovať súčasne ten istý 
film na oboch DVD prehrávačoch.

Certifikované pre DivX
S podporou štandardu DivX® si budete môcť 
vychutnávať videá a filmy vo formáte DivX 
prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených 
hollywoodskych filmov. Formát DivX Media je 
technológia kompresie videa využívajúca 
štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje 
ukladať veľké súbory, napríklad filmy, 
videoukážky či hudobné klipy, na nahrávateľné 
disky CD-R/RW a DVD, pamäťové zariadenia 
USB či iné pamäťové karty, aby ste ich mohli 
následne prehrávať na zariadení Philips 
s certifikáciou DivX Certified®.
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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Uhlopriečka: 7 palec / 18 cm 
• Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)

Zvuk
• Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB 

(slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, 

Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-
RW, DVD+R/+RW, CD

• Režimy prehrávania disku: Ponuka disku, Rýchlo 
dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, 
Približovanie, Náhodné prehrávanie, Pokračovať v 
prehr. od zastavenia

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
• Formáty kompresie: MPEG4, Divx

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 9 V, 0,8 A
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá

• Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie
• Otrasuvzdorné

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: 9 V, 0,8 A, (110 – 240 V, 50/

60 Hz)
• Káble: Káble AV
• Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapaľovač, 

12 v DC
• Manuál používateľa: Viacero jazykov
• Inteligentné upevnenie do auta: AY4246 x 2
• Slúchadlá: AY3822 x 2
• Puzdro: Cestovná taška x 1

Príkon
• Životnosť batérie: Až do 2 hod.*
• Typ batérie: Vstavaná batéria

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 285 x 360 x 372 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Váha hlavnej lepenky: 7,93 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 362 x 350 x 90 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

199 x 38 x 153 mm
• Hmotnosť produktu: 1,4 kg
• Typ balenia: D-box
•
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Technické údaje
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18 cm/7" LCD Dva DVD prehrávače

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky 
spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov 
a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Źivotnosť batérie a počet 
nabíjacích cyklov závisí od používania a nastavení.

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť 

podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal 
používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť 
slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej 
hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.
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